Brussel, 27 november 2014

Grand cru voor de 50ste editie van Belfius Classics
140 kandidaten uit 73 academies
87 laureaten waarvan 33 met een “Eerste Prijs”

Concert De Munt 2014

Sinds 1965 organiseert Belfius Bank jaarlijks een prestigieuze wedstrijd voor de leerlingen van de
academies voor muziek en woordkunsten uit alle hoeken van het land. Van de 89 finalisten van de
50

ste

editie sleepten niet minder dan 87 een “Eerste Prijs” of een “Tweede Prijs” in de wacht. De

voorbije halve eeuw werden bijna 3 000 “jonge” talenten beloond in het kader van Belfius Classics.
ste

In totaal hadden zich zo maar eventjes 140 kandidaten uit 73 academies ingeschreven voor deze 50

editie van Belfius Classics. Bij de finale die plaatsvond van 10 tot 21 november werden 33 “Eerste Prijzen”
(ten minste 90/100) toegekend en 54 “Tweede Prijzen” (tussen 80/100 en 90/100).
De laureaten die een “Eerste Prijs” wegkaapten, mogen voor het voetlicht treden in de Koninklijke
Muntschouwburg ter gelegenheid van de officiële proclamatie op zaterdag 28 februari 2015. Op die dag
zullen zij een dertigtal recitals voorstellen aan het publiek dat vrij kan rondwandelen van het ene optreden
naar het andere. De drie laureaten die de hoogste cijfers behaalden in de finale – Mona Verhas (viool,
Anderlecht), Leon Blekh (viool, Antwerpen) en Samuel Van de Velde (piano, Sint-Niklaas) – zullen elk een
concerto spelen op het grote podium met het orkest Prima La Musica onder leiding van Dirk Vermeulen.
Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – www.belfius.com

De wedstrijd Belfius Classics werd in 1965 opgericht onder de naam ‘Pro Civitate’ en wil de kwaliteit van
het onderwijs van onze gemeentelijke academies voor muziek en woordkunst in de schijnwerpers plaatsen
en kansen geven aan beloftevolle talenten. In een halve eeuw telt deze wedstrijd niet minder dan 2 983
laureaten, van wie sommigen een internationale carrière hebben uitgebouwd in de grootste orkesten ter
wereld (Wiener Philharmoniker, London Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de RadioFrance, Berliner Philharmoniker, …) en/of zich onderscheiden hebben op de Koningin Elisabethwedstrijd.
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